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Spelkurs med Karin Wallin
Lund International students choir 
har en kurs i folklig sång med Gös-
ta Petersen och Anna Persson. Ansö-
kan avsåg en kurs i spelmansmusik 
med Karin Wallin. Den var i första 
hand riktad till unga vuxna 18-35 år 
men även andra var välkomna i mån 
av plats. Tanken var att de båda ar-
rangemangen ska befrukta varandra.  
Beviljat 6000 kronor till spelkursen.

Barn- och ungdomskurs
Även 2018 blev det ett folkmusikläger 
för barn och ungdomar 9-15 år. Lägret 
innehåller låtspel, dans, lek, bus, bad, 
konsert, mat, skogspromenader mm. 
Fokus ligger på att förmedla låtar ur 
den skånska låttraditionen men även 
repertoar från andra delar av landet. 
Lärare var Sven Midgren, Lina Nord-
in, Olof Göthlin och Pia Qvarnström.  
Beviljat 50 000 kronor

Spelkurs Malmö 
Spelmanslag
Det är en kursserie med Britt Fors-
strömson som kursledare i Mal-
mö spelmanslag, med Skånes Spel-
mansförbund som huvudman och 
Malmö spelmanslag som ansvariga.  
Beviljat 50 000 kronor till spelkursen

SkåneFolk Youth Ensemble
Syftet är att bedriva ungdomsverk-
samhet inom folkmusik och dans med 
särskilt fokus på musik från Skåne. 
Deltagare är ungdomar mellan ca 14 
och 25 år. Det avser ett antal träffar 
under våren och hösten samt läger på 
Degebergastämman och subventione-
ring av några ungdomars deltagande 
i Korrölägret. Ledare är Pär Moberg, 
Lottie Svensson och Elin Waileth.  
Beviljat 50 000 kronor

Midsommarstämma på Ven
Ansökan avsåg en spelmansstämma 
på Camp Ven samt att hyra en dans-
bana på campingen. Arbetsgruppen 
bestod av både danskar och svensk-
ar. Stämman arrangerades i samar-
bete med Camp Vens ägare. Man fick 
också en avsides plats där fiolspel 
framåt småtimmarna inte störde.  
Beviljat 5000 kronor

Lekstugestämmor i Väggarp
Målet var att anordna en lekstuge-
stämma en gång per månad under 
hösten för att det även i Skåne ska 
finnas möjlighet att träffas och spela 
och dansa åtminstone två gånger per 
månad (Malmö folk har en gång per 
månad). Syftet är att locka spelmän 
och dansare från hela Sverige. Man 
erbjuder masslogi, extauppvärmda tält, 
matlag och tre spel- och dansdagar.  
Beviljat 4 x 5000 kronor

Spelkurs med Assar Bengts-
sons låtar i Lunds Spelmans-
gille
Syftet var att bjuda in intresserade att lära 
sig låtar ur Assar Bengtssons låtskatt. 
Staffan Bengtsson lär ut olika låttyper, 
berättar historik bakom låtarna och lär ut 
stråkföring och tonbildning, teori mm.  
Beviljat 12 000 kronor

Folkmusikhelg i Malmö
Ansökan avser en workshop för barn och 
unga från hela Skåne. Under söndagen 
fick man gå workshop för bandet Lyy 
och på eftermiddagen blev det konsert. 
Låtarna hade arrangerats på olika nivå-
er så att både nybörjare och proffs skulle 
kunna spela tillsammans. Tidigare un-
der hösten presenterades låtmaterialet 
för musikpedagoger från hela Skåne.  
Beviljat 20 000 kronor till dagläger för 
barn och ungdomar.

Nordiska harpträffen
Evenemanget är en internationell 
festival/konferens/spelmansstämma 
med inriktning på äldre och ovanli-
ga nordiska folkmusikinstrument och 
traditioner. Programmet är en bland-
ning av kurser, föreläsningar, offentli-
ga konserter, buskspel samt sång och 
danskvällar. Avsikten med Lintonfon-
den är inte att bidra till konserter och 
gage men andra inslag som dansspel-
ning och kursverksamhet kan vi stödja.  
Beviljat bidrag 15 000 kronor

Avslagna ansökningar
Kursledaret till höstmötet. Ansökan 
avsåg medel för två föredrags/kurs-
hållare på Skånes Spelmansförbunds 
höstmöte. Vi beslöt att ta pengarna 
från aktivitetsfonden i stället för 
Lintonfonden.

Lustspel 15 år. Ansökan avsåg medel 
för lokal och festtårta då Lustspel 
fyllde 15 år. Lintonfonden avser att 
komma våra medlemmar till gagn. 
Detta var till större delen en intern 
fest för Lustspel varför vi avslog 
ansökan.

Lintonfonden – utfall 2018
Nu har ytterligare ett år gått med Lintonfonden och nedan redovisas inkomna 
ansökningar, både beviljade och avslagna.

Fasta  
ansökningstider 
införs för  
Lintonfonden!

För att underlätta sty-
relsens arbete med 
ansökningar till  

Lintonfonden införs nu 
fyra ansökningsdagar un-
der året. Varje ansökning 
kräver att styrelsen har ett 
möte för att behandla den, 
så fortsätt ningen kommer 
dessa därför samlas till 
bara fyra tillfällen om året, 
i stället för kontinu erligt, 
och senaste inlämnings-
dagarna för dansökningar 
blir:

den siste februari
den siste april
den siste augusti
den siste oktober

Info: hej@skanefolk.se
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